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1. Samenstelling  
De cliëntenraad 
De cliëntenraad van de locaties Sterrebosch en St. Jozef werkt met een cliëntenraad 
adviescommissie en op beide locaties een bewonerscommissie. 
 
De cliëntenraad heeft tot taak om, binnen het kader van de doelstellingen van de 
instelling, in het bijzonder de gemeenschappelijke belangen van de cliënten te 
behartigen. Zij geeft het management gevraagd en ongevraagd advies over besluiten 
die de cliëntenzorg raken. De cliëntenraad is verplicht volgens de Wet 
Medezeggenschap Cliëntenraden Zorgsector. 
De Cliëntenraad reageert en anticipeert op ontwikkelingen in de zorg om 
doelmatigheid, cliëntgerichtheid en doeltreffendheid van de zorg aan de cliënten te 
verbeteren. 
 
De gesprekspartner van de cliëntenraad is de heer B. Rutten, locatiemanager Proteion 
Sterrebosch en St. Jozef. 
 
Per 1 januari 2017 was de samenstelling van de cliëntenraad als volgt: 
De heer Römkens, voorzitter 
De heer Forschelen, vicevoorzitter, penningmeester  
Mevrouw Greve, secretaris 
Mevrouw Majoor, cr-lid 
Mevrouw Scheepers, cr-lid 
Mevrouw Van de Ven, cr-lid 
De heer Zwets, cr-lid 
De heer Rutten, gesprekspartner organisatie 
Mevrouw Bongaerts, ambtelijk secretaris 
 
 
CCR 
Namens de cliëntenraad nemen de heer Römkens en de heer Forschelen deel. 
 
Commissies CCR 
Financiën: 
De heer Forschelen neemt deel aan de commissie Financiën. 
 
Kwaliteit en Veiligheid:  
Mevrouw Greve neemt deel aan de commissie Kwaliteit en Veiligheid. Mevrouw Greve 
heeft gevraagd of er met een vaste vervanger gewerkt gaat worden, maar hierover is 
tot op heden geen uitsluitsel gegeven. Mevrouw Majoor op plaatsvervangende basis.  
 
Menucommissie  
Mevrouw Majoor en mevrouw Scheepers nemen deel aan de centrale menucommissie 
van het Facilitair bedrijf. Mevrouw Majoor op plaatsvervangende basis. 
 
Waardigheid en Trots 
Mevrouw Majoor neemt deel aan de locale commissie Waardigheid & Trots.  
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De cliëntenraad Adviescommissie  
De cliëntenraad Adviescommissie is door de cliëntenraad aangesteld als 
adviesorgaan aangaande voedingsaangelegenheden, de informatievoorziening voor 
bewoners c.q. cliënten en op het gebied van ontspanningsmogelijkheden en 
activiteiten.  
 
Per 1 januari 2017 was de samenstelling van de cliëntenraad adviescommissie als 
volgt: 
De heer Evers (Sterrebosch), gestopt per 19 december 2017. 
Mevrouw Corstjens (Sterrebosch) 
Mevrouw Stakenborg (St. Jozef) 
Mevrouw Tonnaer (St. Jozef) 
Mevrouw Puts (St. Jozef), gestart per 19 mei 2017. 
Mevrouw Van de Ven (linking-pin cliëntenraad) 
De heer Gelissen, servicecoördinator Facilitair bedrijf  
De heer Gelissen heeft driemaal het voorzitterschap op zich genomen, maar vanaf de 
eerste keer aangegeven dat deze rol niet past in deze structuur. Met ingang van 
november neemt de heer Rutten deel als gesprekspartner/voorzitter en de secretariële 
ondersteuning wordt verzorgd door mevrouw Bongaerts, secretaresse. 
 
De verslaglegging van de cliëntenraad wordt doorgestuurd naar de cliëntenraad 
adviescommissie en vice versa. 
 
De bewonerscommissie 
De afspraak is dat door de lokale leden van de cliëntenraad adviescommissie op beide 
locaties een bewonerscommissie wordt gevormd. De leden van de adviescommissie 
bespreken actuele onderwerpen en bewoners c.q. cliënten krijgen de ruimte om 
hierover van gedachten te wisselen en (nieuwe) onderwerpen te ventileren.  
 
Eenmaal per twee maanden vindt op locatie St. Jozef onder het genot van een kop 
koffie een overleg plaats, waarbij bewoners c.q. cliënten vrijblijvend kunnen aansluiten.  
 
Op locatie Sterrebosch vinden individuele contacten met bewoners plaats. Het is de 
bedoeling dat de bewonerscommissie op dezelfde wijze wordt opgepakt als bij St. 
Jozef.  
 
 
2. Vergaderingen 
De cliëntenraad vergaderde veertien maal dit jaar. De raad vergaderde vijfmaal 
regulier en negen maal in verband met de reorganisatie van het Facilitair bedrijf en de 
toekomst van St. Jozef. Tijdens de vergaderingen over de reorganisatie van het 
facilitair bedrijf en de toekomst van St. Jozef heeft de directeur V&V, de Raad van 
Bestuur en de Facilitair manager meermaals op verzoek van de cliëntenraad de 
vergaderingen bijgewoond.  
De raad heeft een vooroverleg van een uur en aansluitend een regulier overleg van 
anderhalf uur met de locatiemanager en de ambtelijke secretaris. 
 
De cliëntenraad adviescommissie vergadert tweemaandelijks. Het overleg duurt 
anderhalf uur. Er wordt gebruik gemaakt van een vooroverleg van een halfuur.  
 
De bewonerscommissie St. Jozef komt tweemaandelijks samen in de week 
voorafgaand aan het overleg van de cliëntenraad Adviescommissie. 
 
Jaarlijks nodigt de cliëntenraad een afvaardiging van de adviescommissie uit om 
voeling met elkaar te houden.  
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3. Jaarvergadering 
De cliëntenraad heeft de jaarvergadering uitgesteld naar januari 2018 in verband met 
de rapportage van het cliënt tevredenheidsonderzoek. De verkiezingen van de leden 
van de cliëntenraad worden tevens geagendeerd. 
 
 
4. Besproken beleidsonderwerpen 

▪ Jaarplan locaties Sterrebosch & St. Jozef 
▪ Reorganisatie Facilitair bedrijf 
▪ Convenant Centrale Cliëntenraad 
▪ MARAP (management rapportage) en KPI (kritieke prestatie-indicatoren) 

Sterrebosch & St. Jozef 
▪ Begroting 2017  
▪ Conceptbegroting 2018 
▪ Toekomst St. Jozef 
▪ ECD (elektronisch cliëntdossier)  

 
 
5. De cliëntvertrouwenspersoon 
De cliëntvertrouwenspersoon van locatie Sterrebosch is mevrouw Schulpen. De heer 
Van Westrienen is de vertrouwenspersoon van locatie St. Jozef. 
 
Jaarlijks nodigt de cliëntenraad de vertrouwenspersonen uit in het vooroverleg om met 
elkaar van gedachten te wisselen en indien nodig en mogelijk ondersteuning te bieden. 
 
 
6.Diverse disciplines   
De cliëntenraad nodigt de teamleiders zorg en verpleging, de medewerkers van de 
activiteitenbegeleiding en de geestelijke verzorger alleen nog uit indien nodig.  
 
Dit jaar zijn de disciplines niet uitgenodigd. 
 
 
7.Aantal formeel uitgebrachte gevraagde adviezen 
1. Tijdens het overleg op 7 november 2017  De cliëntenraad van Sterrebosch en St. 
Jozef geeft een positief advies over de begroting 2018 onder de volgende 
voorwaarden: 

a. Er dient inzichtelijk gemaakt te worden hoe de kwaliteitsgelden (Hugo 
Borstgelden) zijn ingepland. 

b. Wij willen per kwartaal deze begroting ( incl. Punt 1 ) volgen via rapportages. 
c. De noodzakelijke investeringen in receptie en veiligheid dienen eveneens 

inzichtelijk worden gemaakt. Dit geldt ook voor de ambities ten aanzien van 
competentie bevorderende maatregelen voor het personeel. 

 
 
8. Aantal formeel uitgebrachte ongevraagde adviezen 
Er is geen ongevraagd advies uitgebracht. 
 
 
10. Te realiseren doelstellingen 2017 en volgende jaren 
Jaarlijks stelt de cliëntenraad een plan op met de belangrijkste na te streven doelen. 

Voor 2017 (en verder) zijn die weer geactualiseerd. Deze plannen worden aan de 

cliënten en mantelzorgers bekend gemaakt, ook om hun mening hierop te vernemen.  

  



Jaarverslag cliëntenraad 2017 BMO / JB 4 

1) Advisering en actieve beïnvloeding op invoering van visies. 

✓ Visie op zinvolle dagbesteding 

✓ Visie op passende bejegening (ook onderling) 

✓ Visie op bewegen voor ouderen 

✓ Visie op geestelijke gezondheid 

Al deze visies dienen vervolgens in feitelijke programma’s en acties te worden 
uitgewerkt, zodat u er ook de voordelen van ervaart. 

 
2) Invoering ECD. Een elektronisch cliëntendossier (ECD) bevat alle gegevens van 

de cliënt en een actueel behandel- en begeleidingsplan. Voor u is het belangrijk 

dat u en uw mantelzorger weten dat dit plan of wijziging daarvan uw instemming 

behoeft.  

Wij als cliëntenraad willen bewaken dat de invoering en voortgang hiervan 
zorgvuldig en kwalitatief verantwoord gebeurt.  

 
3) Visie op lokale zorg en verpleging. Door zoveel mogelijk zorgtaken bij elkaar te 

organiseren nabij zorgcentra en aanleunwoningen denken we dat een maximale 

bijdrage geleverd wordt aan het invullen van de cliëntbehoefte. Mede verkennen 

van mogelijkheden en zoeken naar draagvlak daarvoor, is van wezenlijk belang. 

(fysiotherapie, fitness, apotheek, huisartsenpost, ontspanning etc. zo dicht 

mogelijk bij elkaar). 

 
4) Transitie plan beide locaties. De functies van St. Jozef en Sterrebosch zullen door 

de veranderingen in de instroom aanpassing behoeven. Welke aanpassingen zijn 

nodig? Gevolgen voor gebouw, bewoners en verzorgers zullen wij kritisch 

bewaken alvorens te adviseren.  

 
5) Verkenning haalbaarheid zorgvoorziening in kerkdorp Heel. Naast St. Jozef in 

Wessem en Sterrebosch in Thorn zou nagegaan kunnen worden of in het kerkdorp 

Heel mogelijkheden zijn om daar een vergelijkbare voorziening te realiseren. 

Mensen blijven namelijk het liefst in hun vertrouwde omgeving wonen (eigen 

dorp). De cliëntenraad wil dit verkennend initiatief graag ondersteunen.  

 
6) Verkennen Belgische markt. Als de instroom van nieuwe bewoners opdroogt, dan 

dreigt er op korte termijn leegstand van gebouwen. Instroom uit het nabij gelegen 

België kan tijdelijk een oplossing bieden. De mogelijkheid hiervan wordt 

onderzocht en zullen wij kritisch volgen.  

 
7) Actieve werving vrijwilligers. Veel werk en aandacht voor bewoners wordt gedaan 

door vrijwilligers. Met aandacht voor kwaliteit en respect voor verdringingsrisico’s 

voor het personeel ondersteunt de cliëntenraad verdere inzet van vrijwilligers.  

 
8) Kwaliteits-audits. Proteion laat jaarlijks onderzoek doen naar de kwaliteit van zorg 

die geboden wordt. Deze onderzoeken worden landelijk door het ministerie 

verplicht gesteld, maar worden ook door het management; het personeel en ons 

als cliëntenraad, omarmd. Ze geven een professioneel inzicht in hoe we er voor 

staan en wat verbetering behoeft. Deze verbeteradviezen zullen via plannen van 

aanpak worden ingevoerd en door ons worden gevolgd.  
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9) Structureel volgen en ondersteunen van: 

a. Geestelijk verzorger 

b. Vertrouwenspersoon 

c. Activiteitenbegeleiders 

d. Zorgverantwoordelijke teamleiders 

e. Advies- en bewonerscommissies 

f. Verpleeg- verzorgingsverantwoordelijken 

g. Facilitaire dienst 

Met al deze facetten van bedrijfsvoering houden we als cliëntenraad overleg 
indien nodig op verzoek van beide partijen.  
 

10) Structureel aandacht voor Bedrijfsplan directie: elke locatiemanager stelt aan de 

hand van opdrachten, bevindingen en/of ontwikkelingen jaarlijks een bedrijfsplan 

op. De cliëntenraad neemt daar kennis van en zo nodig reageren we daarop. 

Voortgangsrapportage op kwaliteit van zorg en financiële ontwikkelingen worden 

elk kwartaal met elkaar doorgenomen. 

 
11) Bewoningszaken: 

a. Reductie valincidenten (studie). 

b. Aanwezigheidsregistratie inclusief beveiliging. 

c. Invoeren van een systeem waarbij de aanwezigheid van de bewoner via een 

chip in sleutelvorm wordt geregistreerd. Tevens kunnen er ook betalingen mee 

gedaan worden.  

Dit zijn zaken die we graag gerealiseerd zien.  
 
12) Evaluatie functioneren van de cliëntenraad: Hoe functioneren wij zelf als raad? 

Weet men wat we doen? Kent men ons? Is men tevreden over ons? 

Communiceren we doeltreffend met elkaar? Een aantal van deze vragen scoren 

niet voldoende in onze ogen. De samenwerking met directie en secretariaat en 

het onderlinge vertrouwen is gelukkig wel goed.  

Als eerste willen we de communicatie en informatie van en naar bewoners en 
mantelzorgers verbeteren. Onze jaarlijkse vergaderingen zijn daar onvoldoende 
voor. 

 
13) Implementatie Facilitair bedrijf 16 januari 2017. 

. 
 

 

 

 
 
 
 
Datum:  
 
Ine Greve       Josine Bongaerts 
Secretaris cliëntenraad      Ambtelijk secretaris 
 


